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تصحیح ،تنظیم و شرح لغات :خ .معروفی

دیوان
"عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۲۴۱
ملحد نامه
ــ1ـ۷ــ
رفتن دختر به خانۀ پدر خویش
چو کسپاره غمگین دل و خسته روی

به پیش پـــــدر رفـت ،از نزد شوی

پدر زان فـضیحت1 ،قبا چــاک کرد

تپانچه 2به رخ زد به سر خـاک کرد

همی گفت :آه این چه رسوائی است

که بر من ،ازین شوم هرجائی است

دریغــا ،که نامـــم بدل شد ،به ننگ

سزد گـــر کنیدم نهـــان ،زیر سنگ

کنــــون ایــن بـال را چه افسون کنم

کـی از گردن این طوق ،بیرون کنم

ازآن پس به دختر چنین گفـت :مرد

که ای کس فـــروشندۀ هــــرزه گرد

چه بود اینکه کــردی تو با جان من

ترا زهـــــــــر بـــــادا ،همه نان من

 1ــ "قبا چاک کردن"؛ یعنی "گریبان دریدن" و "یخن پاره کردن"
ــ "تپانچه" کلمۀ ترکی ست و در معنای "سیلی" .در اصل دیوان در هیئت "طپانچه" آمده است ،که غلط است و تصحیح گردید!!!
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مـرا پیش مردم خجــــــــــل ساختی

دل آزرده و منفعـــــــــــــل ساختی

ترا همچـــــو سرگین به چــاه افگنم

و یـــا کشته در چــــــــــارراه افگنم

زنـــــی چند کــــدبانـوی کــیرخوار

چــــو دیـــدنــــد خبــاز را ،بیــقرار

بگفتند کاین های و هویت ز چیست؟

همان کندن ریش و مویت ز چیست؟

کسی را ،که در خـــــانه دختر بود

چنین ماجــــرا هــــاش ،در سر بود

ندانـــــی تو! ای مرد هوشیار و پیر

که از کیر ،کس را نبــاشد گـــــزیر

کس تــــازه و دخــتر شوخ و چست

به شهری چنین ،کـــی بماند درست

نه تنها فلـــک بر تــو ،این در کشاد

کــــزین گـــــــــونه بسیار داریم یاد

بسی دخــــتر شوخ دیدیــــم و مست

که در خانه ،قفلش به هم درشکست

بدین کــــــــار دخـــــــتر ندارد گناه

تـوئی ،درخـــور بند و زندان و چاه

چــــو دیدی ،که دخـتر بر آمد به بام

نظر کرد هرگوشه در خاص و عام

عیــــان شد دو پستـانش ،از پیـرهن

کسش ســبزه ور شد ،به سان چـمن

ببایست او را ،به شوهـــــــر دهــی

که امروز ازین فـــتنه و شر رهــی

ندارد جـز این چاره این رنج و درد

که اکـــنون روی ،پیــش آن نیکمرد

زبــــان بــرگـشایی ،به پند و فسون

به پیشش فــــرو باری از دیده خون

نهی بــــــــــــدرۀ سیـم در مشـت او

مگــــــــر بندی آن بار ،در پشت او

وگـــــــرنه ترا دخت ،در خانه ماند

همه کس ازین خــانه ،بیگـــانه ماند

همـــان لحــظه خبــــاز بیچاره ،باز

بیـــامد بر خـــــــــان گــــــردنفراز

سر عجــــــز بنهاد پیشش ،به خاک

بنــالیـــــــد ،نالیـــــــــــدنی دردناک

چنین گـــفـت :کــای سرور نیکـمرد

مکـــــن پیش مـردم مرا ،روی زرد

چـنان دان ،که این قحبۀ زشت دون

ز کــــوی خــــــرابـات ،آمــد برون

تواش تـــوبــه دادی به شرع رسول

ز بهـــــــر کنیزیش ،کــــردی قبول

نگــــــــویم ،که از بهر گـادن بگـیر

ز من ،بهــــر منت گـــزاردن بگـیر

پس آن بــــــدرۀ زر ،به پیشش نهاد

دگــــــرباره ،پیشش زمین بوسه داد

جــــــوانمـرد چـــون بدرۀ زر ،بدید

زمــانی ز انــــــــدیشه ،دم در کشید

گهی حرصش افگند در بدره ،چنگ

گهی غیرتش کـرد با حرص ،جنگ

سرانجــام ،از حـــــرص پوالددست

سر و پای غیرت به هم در شکست

ــ ب .بر سر
ــ "خان" مراد از "خانه" است

afgazad@gmail.com

www.afgazad.com

به خـباز گفـــــتا ،که سهل است کار

رو آن قحـــــــبۀ پــاره کس را ،بیار

دگــــــــــــــرباره خــباز او را ببرد

بــــــــدان سرور نیک منظر ،سپرد

پـذیرفــــت او را ،بـه کنجـــی نشاند

ولی کــــــــام دل هیــچ بـا او ،نراند

ز بیغارۀ اهـــــــــــــل کیـن و نفاق

به ترشیز آمـــد ز ملــــــــک عراق

چــــو اقبال گـــردید ،با وی قـــرین

حکــومت گــرفت ،اندران سرزمین

بــــرین نیز بگــــــذشت سالی دراز

که کــــــــوبندۀ در ،کـنده ننهاد گاز

کس سیمتن طـــــــــــــالـب کیر بود

بدان سان ،که از جان خود سیر بود

شب و روز ذکرش همین بود و بس

که درمان کس ،از کجا وز چه کس

یکــــی روز ،آن گلـــــرخ سیم ساق

نشسته پــــر از غـــم ،به کـنج وثاق

بـــه تنهائی ،انــــدر فــــــــراق ذکر

همــی ریخـــت بر چهره خوناب تر

همـی گفـت  :دردا ،که بخــــت نژند

میـــــان مـــن و کـــیر ،دوری فگند

فــــــــــتادم ،به دست یکـــی بدنـهاد

که هــــرگـــز نیارد ز من ،هیچ یاد

همه عیش او ،بـــــا رقیب من است

وزو رنج و خواری نصیب من است

در آن خــانه گفـتی۷ ،سقـنقور خورد

چو آمد درین خـــانه ،کـافور خورد

خـــدا گـــــم کند ،نــــام مردی چنین

مبیناد کس ،رنـــــــج و دردی چنین

چه بودی  ،که دوران به کامم شدی

خـــــــــرابات کاشان10 ،مقــامم شدی

دران کــوچه ،خـــاشاک ره رفـتمی

به هـــر لحظه ،زیــــر کسی خفتمی

و یا کــــردیم 11ترکـــــــمانان ،اسیر

که هـــردم شدی جعبه ام ،پر ز تیر

شنیدم ،که بــــــــوزینۀ هـــــــوشیار

شود بـــا بتـــان پریچــــــــــهر ،یار

چـــو از خانه بیرون رود ،کدخدای

رود خـدمت بانــــــــو آرد ،به جای

مرا محـــــرمی نیست ،در شهر من

کــــه بـــوزینه ای آرد ،از بهـر من

چـه سازم چــه درمان کنم درد کس

ز کیر که جـــــــویم12 ،هـماورد کس

دران خـــــانه ،از قحـــبگان 1زمن

زنی بـــــــود ،چـــــــرمینه باز کهن

شــــنید از پس پـــــرده آن آه و درد

سخنهای او ،یک به یک گوش کرد

ــ بیغاره = طعنه و سرزنش ــ در پشتو «پیغور» شده
ــ گاز = فانه
ــ "سقنقور" نوعی از ماهی ،که خوردنش شهوت را تیز می کند
ــ "کافور" شهوت را خاموش می کند ،برخالف "سقنقور"
ــ "چه بودی"؛ یعنی "چه می شد" یا "کاشکی"
 1ــ "مقام"(به ضم میم) اسم مفعول از مصدر "اقامت" و در معنای "اقامتگاه" و "خانه و منزل"
 11ــ "کر ِدیَم"؛ یعنی "می کردند"
 1ــ "هماورد"؛ یعنی "برابر" و "مناسب حال" و "همقراغ"
 13ــ "زمن" مخفف "زمان" و درینجا مراد از "روزگار" است
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دلش سوخــــت بر نــــاله و زاریش

بــــدان خانه آمـــد بـــه دلـــــداریش

بدو گـفـــت :کـــــای مستمند غریب

چــــــرا درد پنهــان کنی ،از طبیب
***
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